DARUJ HRAČKU – 2018 K VYTIŠTĚNÍ S SEBOU
příjezd – parkování - program
19.12. 2018 od 13,00 KD Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod
prosíme potvrďte nám příjem a seznámení s tímto materiálem zde na klik on line
Parkování a příjezdy – tipy:
 omlouváme se, tentokrát to bude, s ohledem na stavební úpravy kolem, těžké
 červeně značené prostory jsou bezplatná parkoviště, z toho P1 a P2 jsou pro veřejnost uzavřena a vjezd na
ně je dovolen pouze vozům s logem Daruj hračku,najdete na 3. str–vytiskněte a vložte za přední sklo vpravo
 využijte parkoviště P1 a P2 - vozidlo nutno označit
 v případě zaplnění pak nouzově P3 a přilehlé prostory, kde bude místo - vozidlo nutno označit nebo bez
označení pak placené parkoviště
 než půjdete do sálu, zkuste na nedalekém mostě (80m), na straně proti proudu, plivnout do řeky a na 5
vteřin zavřít oči, také letos Vám prozradíme tajemství kouzla řeky Sázavy
 ideální příchod do sálu – mezi 12,00 – 12,45 hodinou
 při příchodu do sálu prosíme studentům nahlaste domov a předejte potvrzení, děkujeme
 udělejte si čas a po setmění navštivte Havlíčkovo náměstí – pěšky 250m – je vánočně nádherné !
 12,40 –autogramiáda POETIKA – tentokrát před programem, přivezte si namal.obrázky, rádi vám je podepíší

Při vyjetí nezapomeňte prosíme odeslat sms na telefonní číslo 777 795 611 ve tvaru: „Název domova-jsme na
cestě“ (rádi bychom upozornili, že v minulosti nám přišlo 12 o 30 sms přesně v této citaci a hůře se nám v tom
orientovalo... :-D. Slova „Název domova“ prosím nahraďte Vaším městem – např. Ostrava-Vizina. Ani SMS ve tvaru
:“tak my už jsme vyjeli a za chvíli budeme najíždět na hlavní“, nám tak úplně nepomůže :-D ). Díky
Přejeme Vám příjemnou a hlavně bezpečnou cestu do Havlíčkova Brodu a pokud je to s námi vůbec možné, pak
alespoň trochu příjemný zážitek a alespoň malinkatého Ježíška.
Z týmu organizátorů se předání zúčastní:
Za Tango: ZP manažeři – Monika (infolinky, omalovánky a grafika), Pavel (infolinky, dobrovolníci, třídění) a Vašek
(ekonomické zajištění), Pavel Klempíř, Aida – pes, co za námi chodí i na podium a neví, že není moderátor
GLS – dopravy zdarma: ředitel České divize GLS – Pavel Včela
AČR–Velitelství Vojenské akademie Vyškov-centrála třídění: brig. generál Radek Hasala+12 příslušníků VA Vyškov
UPZORNĚNÍ: v sále skutečně nesmí nic zůstat, při problému s dopravou neumíme tento problém na místě vyřešit.
Při nošení věcí věnujte pozornost jejich značení, aby jste nevzali jinému domovu jeho pytle či dárky – pozor na
záměny podobných názvů měst, at si vzájemně nepokazíte Ježíška.

vyplňte – vytiskněte a přivezte s sebou do HB
(tyto červené texty prosím nahraďte potřebným údajem)
V Havlíčkově Brodě dne 19.12. 2018
Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.
Na Výšině 3241
580 01 Havlíčkův Brod
domov

Věc: potvrzení převzetí dárků z Daruj hračku s Tangem a jeho partnery 2018.

Potvrzujeme tímto převzetí dárků z Darujte hračku s Tangem a jeho 2018, dle databáze přání
dětí / klientů našeho domova.

(+ chcete-li za sebe doplnit jakýkoliv text nebo toto vymažte)

…………(razítko + podpis)………………………..
převzal: (jméno)

VYTISKNĚTE - ZNAČENÍ VOZIDLA - A4 – ZA PŘEDNÍM SKLEM

